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'ί2ς τά σήµε,ρα ξέραµε πώς
ο-Ι Συντεχνίες σχεκόνκχνε ιτά
ν<ο άπό κόµµατα κ,αΐ ποτρα
ταξι ακές. οργάνωσε ις-κο:ί τεώς
τάµπλητους ^τανελεύτεραν" ά
νήκίΐα ν ε ο' ,&ποιαδήποτε πολι-
τική ποφόπαξη θέλανε . Αυτό
τό τονίσαµε χίλιες φορές ώς
τά νΐή ιµερα*. Αυτό ττσ(ραδέχτη
κε καί τό 5ο Παγκύττριο Συν-
τεχν ακό Συνέδριο κι* δλ<χ τ'
ΰλλκ Συνέδ-ρια, Συνδιασκέ-
ψεις, Συνελεύσεις κ.λττ. των
Συ. τεχν'ι&ν πού γίνανε ώπό
τότες. Κι' αυτό είναι τό σω*
σχό . ∆έν φανταζόµαστε νά 6-
τιά,ρ'ει κανένας πού νά δια-
βεί ι σ 'αυτό τάαηµεΐο,

ΓΙ,6 κάτω, δµος, άπ' αυτό
έµίΧ; προχωρήσοφε κ' ύιχο-
δείξαµε πώς 6λα τώ κο,µµου-
¦νια;.".ά στελέχη πού βρίσκουν
-ται ¦ ϊήιµί,ρα µέσα οτίς άρνγα-
¦νώσ-ις αύτες, ο·άν συνεττεϊς
Μο:ρ';ι·στές-Λενινΐ£"ηές ττού πρέ
¦πε ι ναναι καί σαν οΐ πιο συ
νειδ:|τοΙ πρωτοπόροι άγωνι·
·στέ(- τής εργατικής τάξης πού
-ιτρέι.ίΐ έττίοης νβναι—θά πρέ
πει νά δοϋλέψουνε ώκούιρσ-
στα, µ'δλες τουςτίςδυνάµεις—
νά ΛνΌΛίτΟξουνε συνείδηοη τά
ξεω; ανάµεσα -πους εργάτες,
V"}! "ούς κστατοτίίαουνΓ τλέ-

ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΣΥΓΧΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ
ρια -πάνω στίς επιδιώξεις
τοΰ Μαρξισµού - Λενινισµοΰ
και νά ιούς ύιιΚ'δεΙξουνε , ,µ'
ατράνταχτο: έπιχειρήµατοτ, τό
δρόµο πού πρέπε ι ν' ακολου-
θηθούνε γιά τήν απελευθέρω-
ση τους.

Αυτός Βά πρέπει ναναι δ ,ρό
λος χ'ών κοµµουνιστών µέσα
στίς εργατικές οργανώσεις.
Κι' αυτή τή γραµµή πρέπει
ν' άκ ολουθήσουνε γιά νά κα-
τωρθώσοι>νε νά σονειδητοποι-
ήσουνε τήν εργατική τάξη
καΐ "νά την όδηγήσουνε στό
σωστό δρόµο της απελευθέ-
ρωσης της.

Ταυτόχρονα, ΰµως, µ' αυτά
τανΙζ<χµε πώς ή Συντεχνιακή
γραφειοκρατία, σάν ϊνα. αν-
τεργατικό καΐ προδοτικό σώ-
µα ιτοΟναι, µ* τήν ταχτική
τηςσάνύπηρέτης ένόςκόµµατος
-̂ σταη .κι' άν αυτό τά κόµµα
όνοµάζετ .η «Κόµµα τοΟ ερ-
γαζοµένου Λάου»—µέσα ατίς
συντεχνίες, οδηγούσε τό κ(-
νηµα οτή διάστταοη, Εφερνε τή
διαρροή των µελών άιτό τΙς
άργανώσπς καΐ γενικά δηµ.ι-
ουργοΟσε δλες τΙς πρχιϋποθέ-
σεις της δηµιουργίας τΰν ά.-
περγοο"!Τ.αατικ&ν Νέων Συντε
χνκΤ>ν. Γιατί , ή αντίδραση,

βλέποντας αύτη τήν ταχτική
της Συντεχνιακής γραφειο-
κρατίας, πού διηύθυνε τό έρ
γατικό κίνηµα σάν 'ένα υπο-
κατάστηµα τοΟ Άκέλ, έβρι-
σκε ΰιλα τά δπλα γιά νά τό
χτυπήσει, νά τό διαβάσει,
νά: τό αφανίσει, γιά νά µπο,ρεΐ
νά: εκµεταλλεύεται τους έργα
τες δπως ή Ιδια ή·θελε.

Κι ' δπως 6 καθένας αντι-
λαµβάνεται, ή άντί$ρασ τ\ εκ-
µεταλλεύτηκε µέ κάποια επι-
τυχία, αυτή τήν αντεργατική
γραµµή της Συντεχνιακής
γραφειοκρατίας. Συνδυάζον-
τας τΙς απε ιλές µέ τΙς διαβο-
λές, τήν αλήθεια µέ τό ψέµα,
κατόρθωσε νά\δηµιουργήσει
και νά σταθεροποιήσει τΙς
Νέες Συντεχνίες της, πού τις
χρησιµοτΐΜε.ι γιά τό σπάσιµο
των άπε,ργιών τών Παλαιοσυν
τεχνιοοκών εργατών, γιά τή α-
ποτροπή των έργατώνάπότου
νόκατέβουνεο"* απε ργιακούς ά
γ ώνες γιά τήν καλυτέρεψη
της θέσης τους >καΙ τήν α£3ξη-
ση τών απολαύων τους, καΐ
γιά νά προµηθεύουνε (οΐ Νέ
ες Συντεχνίες) φτηνά έ/ργστι.
κα χέρια στους ε ργοδότες Ι-
δ ρυτές τους.
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ΠΑΡΙΣΙ, Όχτώβρης (Ειδική
Υπηρεσία Πληροφοριών 4ης ∆ι-
εθνούς)— Ή κρίση, πού άρχισε
στό Σταλινικό Πολωνικό Κόµµο
(Εργατικό - Σοσιαλιστικό Κόµ-
µα Πολωνίας») µέ τή δηµοσίευ-
ση της απόφασης πού ττάρθηκε
από τήν Κοµινφόρµ ενάντια στον
Τίτο, .κατάληξε στην παραίτηση
τοΟ Γβνικοΰ Γραµµατέα τοΟ Κόµ-
µατος ΓκροµοΟλκα.

Ό ΓκροµοΟλκα παραδέχεται
τις «δεξιές κ' εθνικιστικέ·;» πλά-
νες του στό αγροτικό ζήτηµα και
(αυτά είναι ουσιώδες) «στό ζή-
τηµα τών οίκονοµικώ ν σχέσεων
ανάµεσα στις Ανατολικές Λα-
ϊκές ∆ηµοκρατίες και της Σο-
βιετικής "Ενωσης».

Ό Μπιερούτ, Πρόίδρος της
Πολωνικής ∆ηµοκρατ ίας, που
τον διαδέχθηκε στό αξίωµα του,
εΤναι γνωστότατος πράκτορας
της ΓκεπεοΟ µέσα στό Πολωνι-
κό Κόµµα, Αυτό Ερχεται ϋστερα
από τήν «εκκαθάριση» τών Στα-
λινικών Κοµµ άτων της Γερµα-
νίας, Βουλγαρίας και Ρουµανί-
ας («αϊ ίίστερο από τήν αποτυ-
χία της «εκκαθάρισης», κατά τον
Υδιο τρόπο, τοΟ Γιουγκοσλάβικου
Κοµµουνιστικού Κόµµατος), 6-
¦"¦«ς σΐ'»ίβη και προηγούµενα «ιέ
κάθε φορά πού ο Ι ήγηθέντες τών
παρανόµων κοµµουνιστικών κοµ-
µάτων κάτω από φασιστικό κα-
θεστώς καΐ στη διάρκεια τοΰ ττο·
λέµου, άντικατασταθήκανι άττό
δργβνοι τού Κ ρεµλίνου και της
Γκεττι»»),

ΠΑΡΙΣ Ι , Όχτώ βρης (Είδικη
Υπηρεσία Πληροφοριών 4ης ∆ι-
εθνούς)— Σε µια τελευταία ο-
µιλία του 6 Μ. Τζίλας — Ύπουρ
γός της Προπαγάνδας της Γιουγ
κοσλαβικης Κυβέρνησης και ε*νας
άπό τοίις άποκηρυχθέντες άπό
τήν Κοµινφόρµ ηγέτες του
Γιουγκοσλαβικού Κοµµουνιστι-
κού Κόµµατος —- που δηµοσι-
εύτηκε στις Γιουγκοσλαβικές ε-
φηµερ ίδες στις 4 τοΰ Σετσέβρη,
καταψέρτηκε , για ττρώτη Φορά,
ενάντια στις «Λαϊκές ∆ηµ οκρα-
τίες» της 'Αν. Ευρώπης, κατη-
γορώντας τες πώς «Αντιτίθενται
στη Λενινιστική αρχή της προ-
ϋδειππακ Ενωσης της οικονοµί-
ας τών Σοσιαλιστικών χωρών»
και πώς «διατηρούνε µεταξύ τους
τές ϊδιες αµοιβαίες οίκονοµικές

σχέαεις ττου υπάρχουνε στις κα-
πιταλιστικές χώρες».

"Ετσι, διαγράφεται και ή ε-
πιθυµία της Γιουγκοσλαβική ς
Κυβέρνησης που προσττάθησε νά
εναρµονίσει τά βιοµηχανικά σχέ
δια τών «λαϊκών δη µοκρατιών».
Αυτό τό άκοπο επιδιώκει καϊ τό
σχέδιο της Γιουγκοσλαβικής Κυ-
βέρνησης γιά τελωνειακή "Ενω-
ση µέ τή Βουλγαρία, Αλβανία
και Ρουµανία κα! ο Ι εµπορικές
συνθήκες µέ τήν Ουγγαρία καϊ
τή Τσεχοσλοβακία, πού θά κα-
τέληγε σε µιά Βαλκανική 'Ρµο-
σττονδία , και πού σ' αυτό τό
σχέδιο αντιτάχθηκε αποφασιστι-
κά ή Σοβιετική Γραφειοκρατία,
γιατί αυτά τά σχέδια θά τήν ίµ·
ποδίζανε στην καταλήστευση τών
χωρών της «ζώνης τής επιρροής
της».
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Πριν άπο εφτά χρόνια, σε. µια περίοδο πρύ
ό Παγκόσµιος Ιµπεριαλιστικός πόλεµος βρισκό-
τανε στό αποκορύφωµα του, και πού τά διεθνές
προλεταριάτο, κάτω άττ' τήν άντεπαναστατική
.ρεφορµιστική καθοδήγηση τής Τρίτης Λιεθνοΰς
π«ραδερνε µέσο σε µιά πρωτοφανή στην παγκό-
σµ ια Ιστορία σύγχιση, Ιδρυότανε στη Σκαρίνου,
ϋσ τερα από αρκετή προπαρασκευαστική δουλειά,
άπό τταλιά Κοµµουνιστικά καϊ Συνδικαλιστικά
«τοιχεΐα, τό πρώτο µεταοχτω&ριανό µαζικό προ-
λε ταριακό Κόµµα στην Κύπρο, «γιά τή διαφώτι-
γτι τών εργαζοµένων µαζών», ττού πήρε το όνοµα
(•.Ανορθωτικά Κόµµα Εργαζοµένου ΛαοΟ».

Στους πρώτους µήνες της ζωής του, κι' άπό
ιή µέρα ακόµα τής Ιδρυτικής του συνέλευσης
ρτή Σκαρίνου, παρ' δλο ττού "προοριζότανε αυτό
·) ι ά τήν έξυττηρέτηση τών έργοίτών και άτροτών,
ι ός) σέ χτυπητή αντίθεση µέ τϊς διακηρύξεις του,
Εέχθ ηκε στους κόλτιους του πολλά µεγαλοαστικά
µχι µικροαστικά στοιχεία ττού καραδο«θύσανε
τ ί|ν ευκαιρία να µποΰνε έτη κεφαλής τών έργαζο^
µένων µαζών τοΰ όπου, µ* Ενα καθαρά συγκεκρι-
µένο σκοπό: νά κερδίσουνε τήν εµπιστοσύνη τών
εργατών και αγροτών, ν ' άµ€λύνουνε τήν ανα-
πτυσσόµενη έτταναστικότιττα τοΰ προλεταριάτου,
ν' άττοτραβήξουνε τήν ττροσοχη"} του άπ' τό Σοσι-
«ΪΝισµό, µέ^»·-̂  συνεχή προπαγάνδα υπέρ τοΰ Ίµ-
π<£ριαλιστιϋ©ΰ πολέµου, και τήν ανάπτυξη τών
'Ε: θνικιστικών τάσεων µέσα σ-τις µάζες σε δαθ-
µ-"*» ττού νά ύττοσκελισθή κάθε προηγούµενη δι -̂
θι ιστική τάση, κα! νά εξασφαλισθούνε δλες οί
απαραίτητες ιτροϋποθέσεις γιο τό πέρασµα τοΰ
Κ υπριακού Εργατικού κινήµατος σε µιά πρώτου
µεγέθους δεξιά παρέκκλιση.

ΚόΊτω άττ αυτούς τους καθαρά άντιταξικούς
κι ' αντεργατικούς υπολογισµούς µπήκανε στό
Α ΚΕΛ καί δουλέψανε δραστήρια δλα τά όππορ-
τουνιστικά ρεφορµιστικά στοιχεία τής δεξιάς,
πού, επωφελούµενα τής αµάθειας τών εργαζοµέ-
νων µαζών κα"ί της ανικανότητας τής Συνδικα-
λιστικής καθοδήγησης, προωθηθήκανε στην ανώ-
τατη Κοµµατική Ιεραρχία, δρώντες πια έκ τοΰ
άαφαλοΰς, χαράσσοντες τήν -πολιτική τοΰ 'Χόµ-
µ ανος άπ' ΐά  πάνω, µακρυά ώπό κάθε έτταφή µέ
τ3 ττρολεταριάτο, κ« ' εξω άττ' τήν καθοριστική
γραµµή πού χάραξε ό Μαρξισµός-Λενινισµάς
γ ιά κάθε προλεταριακό κίνηµα.

Κύριο νιηρακτηριστικο γνώρισµα τής εσωκοµ-
µατικής πσΛτικής του ΑΚΕΛ σ' δλη την εφτά-
χρονη ζωή "ϊοο ήτανε ή άπό τά πάνω εγκατάλει-
ψη τοΰ ∆ηµοκρατ ικού Συγκεντρωτισµού, ή εγκα-
θίδρυση τοΰ κοµµατικού αυταρχισµού, πού εκ-
φράζεται µέ τήν εσωτερική σιδερένια π-ειθαρχία
ττού αλυσοδένει τά κάτω προς τα πάνω, ή εγκα-
τάλειψη τής βασικής αρχής τής Κριτικής και
Αυτοκριτικής, και ή ψ>ραξιονιστική δράση, τόσο
στό κόµµα, δοτό και στις Συνδικαλιστικές Όργα

νοσείς που βρισκόντουσαν κάτω απ την κοµµα-
τική όµάδα-καθοδήγηση.

"Υστερα άπ' τις πιο πάνω άντικοµµουνιστι-
κές κι' αντεργατικές εξελ ίξεις πού ύπεστηκε τό
ΑΚΕΛ άπ' τις πρώτες κι' δλας µέσες τής Ιδρυ-
τικής του Συνέλευσης στη Σκαρίνου, καί υστέρα
ακόµα άπ' τά άντικσµµουνιστικό ττρόγραµµα πού
υΙοθέτησε ή πρώτη του κοµµατ ική ολοµέλεια, γι-
νότανε πια φανερό ττώς τό πρώτο µεταοχτωβρι-
ανο «µαζικό προλεταριακό κόµµα» στην Κύπρο,
ήτανε κι ' δλας πνιγµένο µέσα στις αντιθέσει ς
ττού τό δηµιουργήσανε, και βαθειά επηρεασµένο
άπ' τό φιλοπολεµικό οίστρο τής τταγκόσµιας αν-
τίδρασης, πού, κάτω άπ' τήν άντεπαναστατική
ρεφορµιστική καθοδήγηση τής Τρίτης ∆ιεθνούς,
βρήκε τον καιρό νά οργανώσει ανενόχλητα τό
τελευταίο παγκόσµιο µατοκύλισµα, µέ τέτοια
αριστοτεχνική µαεστρία, ώστε κατώρθωσε νά συ-
ναντήσε ι τήν αµέριστη υποστήριξη τών προλετα-
ρίων, µέ τή συνερ-γβ π'ια της Τρίτης ∆ιεθνούς,
τής Σοβιετικής γραφειοκρατίας, πού συ-
νεργαστήκανε στενά µέ τους εµπρηστές τοΰ
•πολέµου σ' 8λη τήν πολεµική και µεταπο-
λεµική περίοδο πού είναι αύτη τή στιγµή αντι-
κεί µενο αυτής τής έρευνας.

Ζ,τον τοµέα τών πιο άµεσων πολιτικών επι-
διώξεων τοΰ ΑΚΕΛ, δε µπήκε ή πρωταρχική θέση
κάθε κοµµουνιστικού κόµµατος γιά τήν οργάνωση
τής πάλης τοΰ προλεταριάτου γιά τήν άνατροττή
τοΰ καπιταλιστικού καθεστώτος και τήν εγκα-
θίδρυση της αταξικής κοινωνίας, µέ το ττέρασµα
τής πολιτικής εξουσίας στά χέρια τού προλετα-
ριάτου.

Άπό τήν πρώτη κι ' δλας µέρα τής ίδρυσης τοΰ
ΑΚΕΛ, ή «αριστερή πλειοψηφία» χαραχτηρίζει
τό κίνηµα τών εργαζοµένων µαζών σϋν κίνηµα
«λαϊκό-άπελευθερωτικό» και βάσισε τήν ττολιτική
της πάν,̂ ι στή «συνεργασία τών τάξεων» παρα-
γνωρίζοντας τή βασική θέση τής Τρίτης Κοµ-
µουνιστικής ∆ιεθνούς (περίοδος 1920-1924) γιά
τό χαραχτήρα τών άπελευθερωτικών-λαϊκών κινη-
µάτων στις αποικίες, ττού λέε ι ρητά πώς «κάθε
προοδευτικό απελευθερωτικό κίνηµα στις αποι-
κίες τοΰ Ί µπεριαµού είναι συνήθως διαιρεµένο
σε δυο αντίθετα κινήµατα : το> Εθνικιστικό τής
υποδουλωµένης αστικής τάξης, κσι τό διεθνιστι-
κό τών εργαζοµένων µαζών µ' έττί κεφαλής τους
τή µαχητική πρωτοπορεία τοΰ επαναστατικού
προλεταριάτου. Τό πρώτο προστταθεί νά διευθύ-
νει τό δεύτερο και πολλές φορές τό κατορθώνει
σε αρκετά βαθµό», εκµεταλλευόµενο τήν αµάθεια
και τή θρησκευτική, εθνικιστική δυσειδαιµονία
τών εργατών και χωρικών.

Κι άκοµα, στις περιπτώσεις που, στην πάλη
τών εργαζοµένων µαζών γιά τήν απελευθέρωση
τής χώρας τους άττ' τά νύχια τής Ιµπεριαλι-
στικής εκµετάλλευσης και καταττίεσης, όργανώ-

νουνται ενιαία µέτωπα ανάµεσα στους αστούς
και τό> προλεταριάτο, τό τελευταίο κρατόι ττρω-
τοπορειακό µέρος σ' αυτά, δίνοντας πάντα τήν
τελευταία λέξη σε κάθε αναφυόµενο ζήτηµα. Εί-
ναι , µέ λίγα λόγια, τό ττρολεταριάτο, ή άττόλυτη
δύναµη µέσα σε κάθε ενιαίο µέτωπο καί διατη-
ρεί στό ακέραιο το δΛ :αίωµα τής ανάπτυξης τών
ταξικών αγώνων του.

Μέ τό χαραχτηρισµό ποΰδωσε στό κίνηµα τής
Κύπρου ή «αριστερή πλειοψηφ ία» τοΰ ΑΚΕΛ,
εγκατέλειπε ανώδυνα το Μαρξισµό-Λενινισµ ό
στή βάση του, καί , κάτω άπό µιά άριστετοτεχνι-
κά φτιαγµένη ατµόσφαιρα σύγχισης τών εργα-
ζοµένων µαζών, µπήκε σε µια ττρώτου µεγέθους
«δεξιά παρέκκλιση», καταδικάζοντας ταυτόχρονα
την προηγούµενη πολιτική του Κ.Κ.Κ. και τών
Συντεχνιών σαν πολιτική «απόλυτα λαθεµένη χι'
επιπόλαιη», πού βρισκότανε έ'ξω άπ' τά «πραγ-
µατικά Εθνικά αισθήµατα του Κυπριακού λάου»,
κάνοντας, ταυτόχρονα, «στροφή προς αυτά τά
λαϊκά αΙσθήµατα» κι' εγείροντας τό ζήτηµα της
«"Ενι-ίσης τής Κύπρου µέ τή µητέρα πατρίδα
Ελλάδα»!!

Σάν άµεση συνέπεια της «δεξιάς του παρέκ-
κλισης», τό ΑΚΕΛ, κάλεσε αργότερα τον Κυπρι-
ακό Λαό νά οργανώσει τον αγώνα γιά τήν απε-
λευθέρωση τής «µητέρας πατρίδος» άπό τό φα-
σισµό, µέ τή στρατολόγηση του, κάτω άπ' τις
Εγγλέζικες σηµαίες, οργάνωσε παλλαϊκές συγ-
κεντρώσεις καί κινητοποιήσεις γιά τήν υποστήρι-
ξη τού «αντιφασιστικού µετώττου», κάλεσε τις
εργατικές Όργανώσεις νά άποφεύγουνε άττεργίες
πού «παρακωλύουνε τήν πολεµική προσπάθεια»
κι ' οργάνωσε τήν κινητοπο ίηση γιά τήν «δωρεάν
εργασία τών εργατών κα*ί αγροτών στά αµυντι-
κά "Εργα ! '.»

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ
ΤΟΥ «Α.Κ.Ε.Λ.» ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΟΠΙΝΕΣ ∆ΙΑ-
ΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΝΗΚΕ ΟΛΟΚΑΘΑΡΑ
ΠΩΣ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «Α.Κ.Ε.Λ.».

Κεΐνο πού γινότανε στά άδυτα παρασκήνια
τοΰ κόµµατος, δέ µπορούσε ποτές νά γίνει γνω-
στό στά κατώτερα στελέχη, τά άνω διατηρού-
σανε µιά πρωτοφανή γιά εργατικά κόµµατα «σι-
δηρά πειθαρχία» γιά τά κάτω, δέν γινότανε ποτέ
έλεγχος στην ώρα το/„ ή οργάνωση τής εσωκοµ-
µατικής φράξιας ήτανε τό πρώτο µέληµα τής
κοµµατικής γραφειοκρατίας, καί γεν ικά ολόκλη-
ρος ό µηχανισµός τοΟ κόµµατος βρισκότανε στά
χέρια ανθρώπων πού ήτανε εντελώς ξένοι προς
τό εργατικό κίνηµα, ανθρώπων πού εµφορούνταν
µέ µικροαστικές τάσεις καί αντιλήψεις, που δέν
εϊχανε καµµιά σχέση µέ τή Μαρξιστική κοσµο-
θεωρία, πού δλα τά θυσιάζανε σέ κάθε λεπτό,
αρκούσε, µέ τον τρόπο αυτό, νά έξυπηρετουσανε
τά ιδιαίτερα συµφέροντα τής κοµµατικής γρα-

φειοκρατίας.
Τό ΑΚΕΛ, δηµιούργηµα της τελευταίας παγ-

κόσµιας σύρραξης καί τών Ιδιαίτερων πολεµι-
κών συνθηκών τοΰ Βρεττανικοΰ Ιµπεριαλισµού,
Σταλινικό στή ρίζα του, δέ µπορούσε τταρά ν'
ακολουθήσει τον Υδιο δρόµο πού τά άλλα «κοµ-
µουνιστικά» κόµµατα τής δύναµης τής Τρίτης
∆ιεθνούς όκολουθήσανε, ύστερα άπό τήν «εκκα-
θάριση» τής αριστερής αντιπολίτευσης (1924-
1 928-1936) καί της πλέριας επικράτησης τής
Σταλινικής γραφειοκρατίας σ"' δλο τον κόσµο.

Κι ' αυτό τό Κόµµα, δττως καί κάθε άλλο 8-
µοιο µ' αυτό τοΰ Εξωτερικού, ακολούθησε κατά
γράµµα τή Σταλινική πολιτική, µπήκε οτόν ττό-
λεµο µέ τους 800 οπαδούς του, δίνοντα ς έτσι µιά
ΘΕΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΙΟ ∆ΥΣΚΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
ΤΟΥ ΤΟΥ 1936-1946. Χρησιµοπο ίησε κάθε
προπαγανδιστικό τέχνασµα για νά συγχίσει το
ττρολεταριάτο και νά τό υττοδοιΛώσει στους λο-
γής-λογής εκµεταλλευτές του.

«Αντιφασιστικός πόλεµος», «δλα γιά τή µη-
τέρα πατρίδα Ελλάδα», «Ενιαίο µέτωπο», «*Ε-
θναρχία», «Εθνική Πρεσβεία», «Άρχιετπσκοτπ-
κές καί Μητροπολιτικές εκλογές», «Εθνικοί "Ε-
ρανοι» κ.τ.ρ. πού συνοδευτήκανε άπό µιά πρωτο-
φανή καϊ χονδροκοµµένη προσπάθεια παραποίη-
σης τοΰ Μαρξισµού-Λενινισµοΰ , σέ τέτοιο βαθµό,
ττοϋ νά παρουσιάζεται αυτός σύµφωνος µέ τις
επιδιώξεις καί τά συνθήµατα τοΰ ΑΚΕΛ.

Σ' αυτό τό έργο της Άκελικής γραφειοκρα-
τίας, στό έ'ργο τής συσκότισης καί παραποίη-
σης τού Μαρξισµοΰ-Λενινισµοΰ , βρίσκεται κι ' Ε-
νας άλλος «ασυναγώνιστος συµπαραστάτης της:
τά περ ίφηµο «Ινστιτούτο Μάρξ-'Έγκελς-Λένιν-
Στάλιν» τής Μόσχας, πού άπ' τά 1928 δέν κάνει
τίποτε άλλο άπό τοΰ νά σερβ ίρει στις µάζες Ενα
αριστοτεχνικά παραποιηµένο Μαρξισµό-Λενινι-
σµό, σέ βαθµό που νά βρίσκεται σύµφωνος µέ
τις Σταλινικές θεωρίες «γιά οµαλή ειρηνική εξέ-
λιξη προς τό Σοσιαλισµό», «πατριωτισµό τώυ
Εργατώ ν», γιά «ωρίµανση τών µαζών σέ διεθνή
κλίµακα , κι' αχρήστευση της Κοµµουνιστικής ∆ι-
εθνούς», «συνεργασία τών τάξεων καί εϊρηνίκή
συνύπαρξη Κοµµουνισµού-Καπιταλισµού» , «ττα-
τριωτικά µέτωπα», «Σοσιαλισµός σέ µιά καϊ
µόνη χώρα» >κ.τ.ρ., πού στην ουσία τους
αποτελούνε µιά πρώτης τάξης άντεπαναστατική
προπαγάνδα, πού σδν αποτέλεσµα της είναι ή
υποδούλωση τοΰ προλεταριάτου στά χέρια τοΰ
Ιµπεριαλισµού, πού αποκλείει τήν επαναστατι-
κή πάλη τοΰ ∆ιεθνούς προλεταριάτου γιά τήν α-
πελευθέρωση του, καί προετοιµάζει τά δρόµο γιά
τήν κατάλυση τών Κοινωνικών βάσεων τής Ε.Σ.
Σ.∆. άττό τον Ιµπεριαλισµό.

(Στό ερχόµενο το τελευταίο µέρος).

Η ΑΛΒΑΚΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΟΦλΙ Τ»! ΠΕΙΗΑΙ ΜΙ ΚΑΤΑ1ΤΡ0ΦΗ3
ΠΑΡΙΣ Ι , Όχτώ βρης ( ΕΙδική

Υπηρεσία Πληροφοριών 4ης ∆ι-
εθνούς)— Τελευταίες ειδήσεις
άπό τήν Αλβανία αναφέρουν
πώς ή χώρα βρίσκεται στό κα-
τώφλι τής πείνας καϊ τής διά-
λυσης τοΰ καθεστώτος ίίστερ ' Α-
πό τήν διακοπή τών οίκονοµικών
σχέσεων τής Αλβανίας µέ τήν
Γιουγκοσλαβία. 'Από αρκετές
βδοµάδίς τά σιτηρέσια διατρο-
φής δέν διανέµουνται , έχτός στά
παιδιά καί τις ϊγκυις γυναίκες.
Ή Αλβανική Κυβέρνηση ζήτηοε
απεγνωσµένα βοήθεια άπό τή
Σοβιετική "Ενωση καί τή Βουλ-
γαρία , άλλα «ς τή στιγµή οΟτι
ϊνα φορτίο τροφίµων δέν στάλη-

κε σ αυτή.
Ό µεγάλος Ηλεκτρικός Σταθ

µός, πού άνεγέρθηκε άπό Γιουγ-
κοσλάβους είδικούς στά Τίρρσ-
να, κλείσθηκε άπό τή στιγµή
πού άναχωρήσανε οί Τιοµγκοσλά
6οι ειδικοί καί εκατοντάδες τρα-
κτέρ καί γεωργικά εργαλεία,
πού παροδοΟήκανε στην "Αλβα-
νία άπό τή Γιουγκοσλαβική Κυ-
βέρνηση, έπιστραψήκανε ήδη σ'
αυτήν, Γενικά ή οί κονοµική καί
επισιτιστική κατάσταση στην
Αλβανία είναι χαώδης, έξ αίτι-
ας τής διακοπής τών σχέσεων
της µέ τή Γιουγκοσλαβία ττού
Απ ' αυτήν εξαρτούσε τήν ύπαρ-
ξη της.

Υπεύθυνος ; Γ. ΧεψαρρΙ&η:,
Τίιποις ; Χ ρ, Γ. ΣταυρινΙδη Α
ΥΙΛν Λυκούργου 7, Λευχωσί

·»¦' Ο πο9}$ιας ςίναι µι& V'ί«%^ /
«α έµποριχ ήΐ^β ήιχείρ ηστ),*· &Α*%β1 }
ως γιά την τχ ολεµική ^ίοφ^φ^ ϊ
νια. "Αρα οί «ΘΟ οΙχ ογ έ§ ΐ ΐ £ξ». £ς
είναι πρώτης γραµµής 3ΐά.τθΐα>- , ^' τες· χ ά ί  οι κύριοι υπαίτιοιίίοϋ "·*«
πολέµου. Ό εργατικό ς έλεγχος ί"***
των πολεµικόϋν 6ιο;ιηχ(φιΛψ.εΙ- ΛΓ
>αι τό πρ ώτο §ήµα στόΚ· βγο) <γσ..*+~ ι
ενάντια στους 6ιοµηχανό\χ ς' ,ϊον*'** /
πολέµου» . ;: .' . ί

4η ∆ιεθνής : ,



{ ΜΕ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΦΑΚΟ {
..ΤΑ ΚΑΚΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.,

Ό Κυβερνήτης τής Κύπρου, -πρώην άριοττερον άδιάλλακτον
µέλος τής Βρεττανικής Βουλής µέ το βνοµα «Κάττταιν Φλέτσιερ»,
καί νΟν Λόρδος Ούίνστερ, σέ µιά οµιλία του στην γεωργική Εκθεση
Λουρουτζίνας είπε ττώς η έλλειψη ώρισµένων εΙδών χρησίµων στους
γεωργούς οφείλεται στον πάλεµα καί τις δυσκολίες πού προκύ-
φάνε, τονίζοντας πώς αυτό τό µικρά γεγονός µας διδάσκει ττοσο
µεγάλο κακά εΤναι & πόλεµος! "Άλλα αύτδ τό γεγονός στην πραγ-
µατικότητα δέν εΤναι .̂ και τόσο χτυπητά γιά νά δείξει πόσο κακό
πράµα εΤναι 6 πόλεµος. Μπορούσε η Α.Ε., δν πραγµατικά ήθελε
νά βίξε» τό ζήτηµα τοΟ -πολέµου και τών κακών -πού φέρνει, νά ανα-
φέρει δχι τήν έλλειψη σωλήνων στή Λουρουτζίνα τής Κύ-
πρου, µά τις ατοµικές δόµβες που ριχτήκανε στή Χιροοτίµα καί
Ναγκασάκι, που µ£σα σ' ϊνα δευτερόλεπτο εκατοντάδες χιλιάδες
άνθρωποι, γέροι και νέοι , γυναίκες, παιδιά, ανάπηροι κλπ. εξαφα-
νιστήκαµε. Μπορούσε επίσης ν' αναφέρει πόσα εκατοµµύρια άν-
θρωποι σκοτωθήκανε κατά τή διάρκεια τοΟ τελευταίου παγκόσµιου
πολέµου. ΜποροΟσ-ε ακόµα ν' αναφέρει πόσα πλοία βυθιστήκανε,
πόσα εκατοµµύρια τόνοι βοµβών καϊ εκρηκτικών δλών ριχτήκανε
πάν» στην Ευρώπη,, τήν Άσίο, τήν Αφρική κλττ., πόσα εκατοµµύ-
ρια σπίτια και δηµόσια χτί ρια έξαφανιστήκανε άπο τή γης. Μπο-
ρούσε ν' αναφέρει καί τ! δέν µπορούσε ν' αναφέρει, γιά
ν" αποδεί ξει πόσο «κακό -πράµα εΤναι 6 πόλεµος». Μπορούσε ακό-
µα ν' αναφέρει καί γιατί Εγινε αυτός ό πόλεµος καί γιατί θυσι-
αστήκανε σ' αυτόν τόσα εκατοµµύρια άνθρωποι.

'Αλλά. . . . .  ξεχάσαµε πώς δ Λόρδος Ουΐνστερ είναι Κυ-
βερνήτης της «Αποικίας της Μεγάλης Βρεττανίας Κάπρου» !
Γιατί αν άνάφερνε το ΓΙΑΤ Ι έγινε ο πόλεµος, θάτανε ανάγκη ν'
αναφέρε» και τις διακηρύξεις τής Μ. Βρεττανίας προς τους υπό-
δουλους σ' αυτήν λαούς. Καί τότες θάµπενε ξεκάθαρο σ' αότάν
τό π ιό κάτω ρώτηµ<χ : «Τότε τί γυρεύετε σεις, Ενας "Αγγλος άπό
τόσες χιλιάδες µίλια µακρυά, σ' αυτό τό νησί, σδν Κυβερνήτης
του, που οί κάτοικοι του πι στέψανε ( = ξεγελαστήκαµε ) άπό τις
διακηρύξεις σας γιά ελευθερία καί δικαιοσύνη καί πολεµήσανε γι '
αυτές τϊς διακηρύξεις σας;». «Γιατί εξακολουθείτε νά κρατάτε
µέ τή βία Ινα λαό <καί πόσους δλλονς σάν αυτόν;) πού δέν Επαψε
ούτε στιγµή νά ζήτα το φευγό σας άπο τον τόπο του;»

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Ό Λόρδος ΟύΓνστερ, όµως,

δέν περιορίστηκε µονάχα στο νά
. . . διεγείρει τά αντιπολεµικά
α'σθηµατα των κατοίκων τής
Λουρουτζίνας. Προσπάθησε νά
τους κάνει καί . . .  µάθηµα ττερ'ι
κοµµουνισµού ! Καί δήλωσε:
«βέλο ν' αποκαταστήσω τόν µι-
κρογεωργο στή γή. "Ο κοµµου-
νιστής θέλει νά τον ∆ΙΩΞΕΙ απο
τή γή µέ τήν πολιτική του κοΧ-
λεχτιβισµοΟ»! Ασφαλώς ή Α.
Ε. δ Κυβερνήτης τής Κύπρου "ή
δέν θά ζεΐ στην Κάπρο ή κάνει
πως δέν αντιλαµβάνεται τί συµ-
βαίνει γι'ρω του. Γιατί τότες
πώς µποοεΐ νά δικαιολογήσει τις
. . . επιδιώξεις του γιά «απο-
κατάσταση του «ϋίκρογεωργον
στή γή» µέ τήν <3πό*«ιτη της
Κυβέρνησης του νά ∆ΙΩΞΕΙ τους
γεωργούς της Ξυλοφάγου άπο> τή
γή τους καϊ νά την µετατρέψε ι
σέ πολεµική δάση; Τότες ττοΟ
πάει τό. . . µΤσος του γιά τόν
πόλεµο; Γιατί µ«ς λέει όπό
τή µιά π<5>ς «δ πόλεµος εΤναι
κακό ποΛιιοτ» κ' άπο τήν ίίλλη
έγκσθ'^Λ'τι τηΛϊΜίνΐ Γ βάσει ς
στην ΚίττοβΓ Γ'Ρί-τΤ άπλ τή ιιιά
µάς λίίΐ πΛς «θέλει ν* άποκιχ-
ταο-τήτ" τλν γρΓ,>ογ& στή γήτ>
κ' άπδ τΑν βλλη τ?>·« ΒίΜννίΐ Απ'
αύτδ ¦<?. τλν πιδ <5'αιο τοόττο;
Γϊοάνΐ 'ΐτ τ· ττλΧο ττΓ«ιίεονα ποάγ-
µατα συπΛοϊνουν µέ τους ξένους
αφέντες µας!

ΟΠΠ* Τ 4 ΠΡΠ ^\ΡΨ Λ Μ»:
,Επ*Ι τ/Λλµχ:! Ό κ. ΚληοίΡης,

«λαϊκές» "τΛιιαοΥος Λευκωσίας,
ττέταίε τήν λεοντή του κα'ι ττπ-
ρουσιά,ττ'ηΗε π<νλς ποανιιατικά
είναι : Αστός, άντερνάττις, πο-
λιτικό ς Ατπατη"Μνο^, άπεογο<τπά
στης! Αηλ. Β-τµο κα·«Α καιοοίί ς
τόν εΤγσ'ΐ ί ναοαχτηοίσει έυεί ς
και . . . )^»γ©τ»«Γ<ιιε τά πυοά τών
σταλινικών τοΰ τοττηυ ιιας , πώς
είµαστε «ττΓ'ΐτιτο ^αλαγγΤτες»,
«αντιδΐ Γ»<ττιΐ '.ο'» κ.τ.ο. , γιατί
χτυπούτ«ι«ε τήν «λαϊκή ηγεσία»
τοΰ κινήυατος !

"ΥστίΓ·" άπο τήν Από«ι>αση τοΰ
∆ηµ. Τ·» ιιβο·»λίοι ; νά δώσει τήν
έοΥολο-^'α τΛ« πολ υκατοικιών σέ
έονολΑ^ο κι * ί"νι να φοοντϊσει
τό 'ίδιο, »» ί σιιυΓρνατίΓ' της "Συν-
τεχνίας Κτιστών κ«Ί ΠΑπίάνίΛν ,
γιά τλ ν·»ίπ·ι·"> τπι» ς. (5ορτγο' Από
τήν Αττ^-ΊητΛ του νά ΦέοΐΜ Αττό
τό έ?'ντ*·ηικλ τά πηοτοπαοάθυοα
των ·τολ·ιν«τοικ»Μν , (ίττο* άττ5
τήν ΑπΑ*ασΑ του νλ ίώσ« τό
πίοίπτΓΛο τγτΡι ο-τΡιυ ΚΕΜ , ύστε-
ρα Απ" τ\ ΓχµΡµιλ τών δ«ιιβτι«
κών έονπτών νιατί. . . ζητήσανι
νρονιάτ ι κτι 4**εια κλττ . κλπ., ήρ·
βε τώο« ο «λαΐ ιιόςν Βήααοχός
µας µέ τό ανακοινωθέν του πού
δηµοσιεύτηκε στ!ς εφηµερίδες
τής πΓ« . Τετάρτης, ν ' Αποδεί-
ξει ιτεοίτοανα πώς εϊ µαστε ο-
λότελα σωστοί στο&Γ χαραχτη·
ριαµούς µας γι ' αίιτδν .

Τό µόνο πού θέλουµε µέ τό
σηµείωµα µας τοίτο εΤνα ι νά
πληροφορήσουµε τόν κ. Κληρ ίδη
πώς µαταιοπονεί µέ τές αγγελί-
ες του στις εφηµερίδες γιά τήν
εξεύρεση άπεργοβπαστών. Τό
καλήτερο ποι'5νει νά κάνει είναι
, . . ν' άπβτ'ΐΑεί στον Πισσόι κα!
τις Νέες Συντεχνίες γ ιά νά τόν
προµηθκυσουνε µέ τό άπεργοσττα
στικό υλικά πού τάαο έχει ανάγ-
κη σήµερα ό «λαϊκός µας δήµαρ-
χος» ! "Ετσι ΘΑ ολοκληρώσει
τόν «προσανατολισµό του στό
ΜαΟρο Μέτωπο», ττοΟ . . , .  µόλις
προχθές το «άν«καλύψανο> $1
Σ ταλινικο ί Ι

ΚΑΙ ΤΟΡΑ ;
Στην διακήρυξη γιά τόν «έρα-

νο τοΰ λαϊκού κινήµατος» πού
δηµοσιεύτηκε στον «∆ηµοκράτη»
τής περασµένης Τρίτης 5.10.43
ε'ίδαµε, µέ µεγάλη µας έκπληξη,
νά µή βρίσκεται καί ή υπογρα-
φή τοΟ κ. Μ. Παπαπέτρου, Προ-
έδρου τοΰ ΕΑ,Σ, µιά και σ' αύτη
βρίσκουνται οί υπογραφές δλων
τών άλλων «Αριστερών» οργανώ-
σεων. Αυτό µάς ""βαλε σέ αρ-
κετές υποψίες. Μήπως ό "Εας
Επαψε νάναι «λαϊκή» 4 ργάνωση
ή δέν εγκρίνει τόν ίίρανο τούτο;
"Η µήπως — σύµφωνα µέ τό
άρθρο τοΰ Ζιαρτίδη που δηµο-
σιεύτηκε στον τελευταίο Θεωρη-
τικό «∆ηµοκράτη» — ό "Εας εί-
ναι οργανισµός ολότελα στά χέ-
ρια τών «µικροαστών ττού µάς
περιβάλλουν» (τό Άκέλ ) καί
πώς «επιδρά πάνω στή διαµόρ-
φωση τής πολιτ;κής µας»; (καί
πάλι γιά τό Άκέλ πρόκειται).

Εµείς πολλές φορές βς τά σή
µέρα τονίσαµε πώς ό ΕΑΙ δέν
είναι τίποτε άλλο παρά ένας
δργανισµός µέ µικροαστικό χα-
ραχτήοα κα'ι πώς µονα&Ίκός του
σκοπός είναι ή άµβλυνση τής
ταξικής πάλης, τό σπρώξιµο τοΰ
έογατικοϋ κινήµατος µέσα στά
εθνικιστικά κανάλια καί πάς
προσπάθεια του είναι αποκλει-
στικά τό άφιόνισµα τόίν έργα-
τών-άγροτών µέ συνθήµατα ολό-
τελα αντεργατικά, µικροαστικά,
εθνικιστικά και προδοτικά γιά
την έογατικήι τάξη .

Τί Εχουν νδι ποΟν ο! '^κελικοί -
σταλινικοί γιά τόν "Εας, τώοα
µέ τήν «άριστεοή τους στροφή»
κα? µέ τά «διδάγµατα» τής
Κοµιν*όρµ. Ε'Γµαστε ττερίεργοι
νά µάθουµε.

ΚΓ ΑΛΛ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
"Οπως τονίσαµε καί σέ προη-

γούµενες εκδόσεις τοΰ «Εργάτη»
θά παρακολουθούµε ίίγρυπνα τή
πλέρια εφαρµογή στην πράξη
τοΟ συνθήµατος γιά µποϋκοτάρι-
σµα τών έχθοων τοΰ εργατικού
κινήµατοε καί θά χτυπούµε άιιεί
λιχτα κάθε παρασπονδία. "Ωγ
τά σήµερα δηµοσιεψαµε δυο ττε-
τττώσεις ποί» ανώτατοι άκελικοί
παράγοντες άννοήσανε ολότελα
τό σύυθη ΐι α γι« µπΛΰκοτάοισµπ
τήΰ δεξιάς καί πλέοια άποιιΛ-
νωσή τη^ στό καδοΟκι της. Σ«-
ιιερα εγουµε στά χέρια ιιας άλ-
λη συγκεκ ριµιιενη περίπτωση
πο?) συντεννι ακΑ στέλενος το *
Λευκονο ίκου ΑγνΑησε τό συν **»
ιι« γιά ιιποϋκοτάρισιιο; τή«· Κρ
ξιόις, Ποόκειται γιά -τόν Γεώπ-
ν ιον Π οπταδάπουλον , εξέχον άι«·
λικό στέλεχος τοΓ' ΛΓυκονοίκο '
ΐί ίχ ΐ ιι ί.λος τής Τ. ΈπιτηοπηΓ
Ά·'έλ Λειικονοίκου. Ό κ. Γ, Π«·
παδόπουλος Αγνοώντας τό σύν-
θηιια τοΰ ιιττοϋκοταοίοιιατος τΛ»·
δείιάτ παοάγγειλε τήν πεοασιιέ-
νη βδοµάδα µιά Λορκσιά ροΰν«
σέ γνωο-τδτατο εθνικόφρονα ρά-
φτη του λκυκονοίκου, Άκόυο
ττιό χτυπητή είναι ή ττοάξη τού
άκ εΧικαύ τοι'ιταυ στελέν ους ν̂
ληΛθ'ΐ ύπόιµιν τό γεγονός πύο
6 ράφτης αώτος είναι ό µοναδι-
κός εθνικόφρονα ράφτης τοί
Λεοκονοίκου . "Ολοι ο Ι άλλοι
σχεδόν είνα ι είτε ανεξάρτητοι
είτε συµπαθούντες τό εργατικό
κίνηµα.

Καταγγέλλουµε Ανοιχτά τ,ήν
περίπτωση τοΓι ΑκελικοΟ τούτου
στελέχους, ττοΰ αγνόησε σΰτόν
τόν ΑγώνΓ< τής έονατικής τάξης
ενάντια στοίι ς εχθρούς της, σ'
όλους τους προλετάριους καί

προπαντός τοΰ Λευκονοίκου, γιά
νά φροντίσουν νά βάλουνε στή
θέση του τόν τταρασπονδίσαντα
άκελικό.

ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΕΜΕΙΝΕ!
Μιά «διαφήµιση» στίς εφηµε-

ρίδες καί τους κινηµατογράφους
µάς αναγγέλλει πώς φέτος ή
νυχτερινή σχολή τής ΑΟΝ θά δι-
δάσκει κ' Έγγλέ<ικα ("Ορντι-
ναριι κ.τ,ρ.), και γι * αυτό νά...
σπεύσουνε οί νεολαίοι γιά νά µή
χάσουνε τήν ευκαιρία !

Μέ τό σηµείωµα µας αυτό
δέν θέλουµε, βέβαια, νά κατά-
κρίνουµε καµµιά µορφωτική προ-
σπάθεια τών λαϊκών οργανώσεων.
Κ άθε άλλο. Κοντά στ' άλλα ή
γλωσσοµάθεια δέν είναι µονο-
πώλιο τών µπουρζουάδων, κ ' ει-
·<αι τόσο ωφέλιµη στον Αγβυα
τοΰ προλεταριάτου.

'Αλλά τό µόνο πού απαι τού-
µε άπό τους «φίλους» καί «συ-
ναγωνιστές» «ηγέτες» της Α.Ο,
Ν, είναι τούτο: Άπό πότε κα)
ποια καϊ πόσα µαρξιστικά µα-
θήµατα Εχουνε κάνε ι στά νιάτα
—- «οΰ Εχουνε τη δυστυχία ν&>
ναι µπλεγµένα στά Υραφειοκρα-
τικά-καιροσκοπικά δίχτυα τους
—· ώστε νά τους περισσεύει και-
ρός καί γιά γλώσσοµάθειες, µου
σικοµάθειε ς, σπόρτ κ,τ.ρ.;

Άλλα, ξεχάσαµε, πώς ή νεο-
λαία , κατά τήν ηγεσία της, εί-
ναι ό «φορέας» τής «συµφιλίω-
σης» κα! τής «ιΙρήνης» , πράγµα
τα ποΒναι.... Ασυµβίβαστα αέ
τόν Μαρξισµό , πού διδάσκει τήν
άµίλειχτη πάλη τών τάξεων, τήν
ανατροπή τοΟ καπιταλισµού , τή
διχτατορία τοΓι προλκταριά-τοιι
κ.τ,ρ, !

∆ιαµαρτυρ ία των "Αγγλων
45ΐ£θνισ τών για τό σκότωµα
200 Ελλήν ων µαχητών

Τό Έ-πα-ννχατατί'Κό Κοµµουνιστικό Κό µµα Άγ"νλ.ι-
ας, Τίµηµα της 4ης ∆ιεθνούς, έστειλε τήν πιό κ<ίτκα
διαµαρτυρία στον "Ε,ρνεστ Μπέβιν, ύτεουρ-γάν τών
Εξωτερικών της «Εργατικής» Κυβέρνησης της Αγ-
γλίας, σχετικά µέ τόν τοοφεκιοµό 2υ0 ΈΛλήνων οη-
µο^ρατικών, κοµµουνιστών, σσσιολκττών καί έργοττι-
κων άπό µέρους της Τ<·αλδαρο—Σοψονλικής κλίκας
τών δολοφόνων τοΟ Έλληνικοΰ λαοΰ :
« 'Έρνεστ Μηέβ ιν
Ύπουργόν τών Εξωτερικών,
Βουλών των Κοινοτήτων.
Χονά[ τχα >ΧΧ.
Κύριε,

Το Πολκιχ ο Γραφείο τον Έπαναατατιχ οΰ Κοµ-
µοννκτζΜοϋ Κόµµατος Αγγλίας καταδίΜάζει, τήν ίχ τέ-
λΐβ η τών 200 ^Ελλήνων ^µοχρατ^ων, χ οµµουνιστ&ν;
σονιαλιοτών καί «τυντεχνιοχ ών, πονγι,νε σνήν Αθήνα ηοι
λίγες µέρε ςι και το αχ έδι-ο γιά την έχτέλεΟη Ακόµα 800
στο σύ,ντοµο κοντινό µέλλο.

Αντός 6 «νόµιµος» φόνος των άντι&έτων προς την
^Ελληνική Κν€έονησΐ} αποδεικνύει, γιά µια ακόµα φορά,
τόν οχρανιωτιχ ο-φασιαιικό χαρα γ.τήρα τοΰ καθεατόάτος
πού ίπικιρατεϊ σήµερα, στην 'ΕΚλάδα. Το 'Επανσχ !ταζ.ι.>ώ
Κοµµουνιστικό Κόµµα Άγγλ'ας, -σας καλεΐ ν' απαιτήσετε
άµεσο ·αταµάτιγµα τών δολοφονιών αυτών καϊ τήν άµεση
άΐΐΐοφυλάκιση *>λο>ν τών ^Ελλήνων ίργατιπών µαχητών,
παν τό µόνο τους έγκληµα, είναι πώς πολεµήσατε ενάν-
τια α' ϊνα άν ηδραχ ττικό χ αθεστώς, παν αποδείχ θηκε α-
νίκανο νά τύχει τϊΐς υποστήριξης τοΰ λαοω.

Το "Επαναστατικό Κοµµουνιστικό Κόµµα Αγγλ ίας,
απαιτεί όπως ή Εργατική Κυβέρνηση τής Αγγλίας ιαέ-
ο·ει τήν '£7λππχή Κυβ έρνηση νά σταµατήσει τις κατα-
διώξεις ενάντια ατούς κοµµουνιστές, σοσιαλιστές εργ άτες
καϊ τοϊις συντεχνιακούς µαχητές. Απαιτεί άπό τήν Κν-
£ίρνηση νά δώσει κάθε Βοήθειοι α' αυτούς τους κατά-
διωχ όµενονς Ιργάτες, άντι να δοηθεϊ την Ελληνική άν-
τ 'ιδρασι) στην επιβολή τής χτηνώδικ,ης τυραννίας της^ µέ
τό κατακιρεούρ γη,µα του ανθοϋ τής εργαζόµενης τάξης
τής χώρα ς.

ΤΖΑΚ ΧΑΣΤΟΝ,
Γενικός Γ ραµµατέας Ε.Κ Κ. Α.»

ΕΡΑΝΟ ΠΑ ΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟ ΥΣ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΥΣ ΚΓ ΟΧΙ ΕΡΑΝΟ
ΠΑ ΤΟ "ΛΑ ΓΚΟ ΚΙΝΗΜΑ "
(συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα.)

Αυτά δλα εΐχοτµε τήν εντύ-
πωση πώς τά εΐχε προσέξει ή
Σ υντεχνιακή γραχρειοκ,ρατία
και πώς θά φρόντιζε γιά τή
διόρθωση* τους. Νά γελαστή-
κάµε, µαλΛίον πιέσσιµε τόν ε-
αυτό ιµσς νά τό πιστέψει σΛ-
τδ. Νοµίσαµε πώς εΐχε απο-
µείνει έστω κ ' £να: µιχρό ίχνος
εργατικής συνε ίδησης στή
Σ υντεχνκχκή γρσψειοκρστίΰ.
Αυτή, δµως, τή θεληµατική
τίλάνη ιµο:ς, ήρθε ή Συντεχνία
•κή γραφειοκρατία νά ιµας
τήν άςκϊιρέσει ολότελα µέ τό
κοινό όα*ακοινοθέν πού ύττέ-
γραψε ιµέ τό ^Ακέλ, τήν Πέµ,
τήν Έώκ καί τήν Άόν πού
δηµοσιεύτηκε στό «∆ηµοκρά-
τη» της π&ρ. Τρίτης, 5) 10) 45,
καί πού κσλοϋσε τους εργά-
τες χαΐ τους εργαζόµενους
νά προσφέρουνε «"όλοι κι* δ-
λα οτύν ανοιχτό έραΜο. γιά
τήν ένί'σχτ>ση τοΰ λαϊκού κι-
νήµατος». <

Σήµερα ή Εργατική τάξη
τής Κύπρου άγωνίζετα·ι, µ' δ-
λες της τις δυνάµεις, έναν
τι·οί στή συνοτστασµένη (5ντίδρα
οη — τό Μαύρο Μέτωττο- Κε-
φαλαιοκρατίας, Έκκλ.ησίας
καί ξ ν̂ης Κ υδέρνηοης. Οί οι-
κοδόµοι ΛεακίορΊας άπό 47
µέρες βρίσκουνται στον πιό
ιµεγαλειωδικ.ο αγώνα πού >κά-
νανε ώς τά σήµε,ρα διεκδικών-
τας καλήτερα (µεροκάµατα,
αύξηση της ε ισφοράς τών ερ-
γοδοτών στό Ταµείο Κοινωνι-
κών "Ασφάλισες, κατσχύιρω
σή Το υ̂ς σέ περίπτωση ανερ-
γίας κλπ. ΟΙ οικοδόµοι ιµέ
τόν αγώνα τους αυτό .µπήκα-
νε επικεφαλής τής οργανωµέ-
νης εργατικής τάξης γιά τήν
αντιµετώπιση τής επιβουλής
τής άντίδρσοης πάνω οτίς έρ
γατικές µας οργανώσεις, ά-
γωνίζουνται γιά τό τσ&κισµα
τών έχθρων τής τάξης µας.
ΟΙ οικοδόµο ι στον αγώνα
τους αυτό, χρειάζουνται , επο -
µένως, τή βοήθεια και τοΰ
τελευταίου εργάτη, τοΰ τελευ
ταί:ιυ αγρότη, µικροβιοτ έχνη,
διανοούµενο^;, ιµικροµ<χγσ!ζά-
τορκχ, νεολαίου. Χρειότζουνται
τή βοή,θειά τους, καί οίκονο-
µική καϊ ηθική. "Ετσι καί µό
νσ έτσι είναι δυνατό νά κε(ρ·
δίσουνε τόν αγώνα αοτό, νά
¦συντρίψουνε τήν άντίδροτση
καί νά εξοτνεµίσουνε τά κα-
ταχθόνια σχέδια τους. Χ,ρειά-
ζουνται , δικιάς είπαµε καί πιό
πάνω, ήθικι-ύς καί Ολικούς ί
νιοΥυτές.

Σ την πορίπτωση , δµως, τής
ολικής ενίσχυσης τών όπερ-
γό>ν οικοδόµων είναι ττού τα-
κα"νε θάλασσα ή Συντεχνια-
κή γρα)φε·ιο>κρατ(α. Γιατί, άν-
τί νά διοργανώσε ι τόν αγώ-
να γιά τήν οικονοµική ένίσχυ
ση τών άπτ,ργών οικοδόµων,
µέ τό ανακοινωθέν της ήρ€)ε
νά τορπιλλίσει αύτη τήν ενί-
σχυση τών απεργών. Γιατί ,
ένώ ξέρουµε πώς οί άττεργοί
οίκοδόι^α χρειάζου. γοί ιήν ύ-
λική ένίοχυοή µας, ταύτόχιρο-
να, ,µε τό ανακοινωθέν τοΟ *Α-
κέλ, Πέο, "Εώκ , Πέµ κ<αΙ 'Α-
όν, αντιλαµβανόµαστε πώς τά
λε<ρτά πού θά δώσει 6 κάθε
προλετάριος δέν πρόκειται νά
πόςνε κατ* ευθείαν στους α-
περγούς οΙκοδόµους , µά θά
δΐοα'1-µη.θοθν, όπως ή «--καθοδή -
γηση > θέλε ι , οτίς διάφορες
δργοονώσεις Καί παραοργανώ-
σεις, κόµµοχτα καί ανύπαρκτα
σώµατα. Γιατί , ίφόσον ξέ-
ρουµε πώς µέσα στις -συντϋχνί
ης µας ύπάιρχόΐΛ'ε σήµερα µέ-

λη, τί:<ύ, γιά τόν άλφα ή δή-
τα λόγο , διαφω-νσϋνε, εΐτ* ;µέ
τήν πολιτική γ,ρο"µµή τοΟ Ά-
κέλ, εΐτε γιά τό ρό?*.ο τής
Πέ µ, είτε. γιά τήν «σωστή κα-
θοδήγηση ς τοΟ αγροτικού κι-
νήµατος άπό τήν Έάκ , εϊτε
γιά τήν αναγκαιότητα τής
σηµερινής µορφής ϋπο&ρξης
χ ης "Εκα , είτε γιά τό δρόµο
¦πού τρ αΐόκχ ή νεολαία µο:ς
κάτω άπό τήν καθοδήγηση
της Άόν, γιατί νά ύπογρά-
ι|ιο ι>νε αυτοί δλοι οί οργανι-
σµοί ϊνα «µανιφέστα» γιά τήν
«οικονοµική ενίσχυση του λαϊ-
κού κινήµατος*, µέ αξιώσεις
•µεριδίου σ* αυτόν τόν έ'ρανο ;

Βέδαια, δέν αποκλείσουµε
οτόν κοίθένα νά δουλέψε ι , µέ
τόν καλύτερο τρόπο, γιά χήν
•επιτυχία τοΰ εράνου γιά: τήν
οικονοµική ενίσχυση τών άττερ
γών οίκί:ιδόµων. Αντίθετα,
Ζητούµε, καί επιµένουµε πώς
πρέπει δλοι όσοι κορδώνουνε
σήµερα σάν «αριστεροί» ή
«συµπαθούντες·... ή «ιλαϊκοϊ ά-
/•ωνιοτές πρ&ητοπόροιχ., νά είσ-
ίέ ρουνε δ,τι µπορούνε "~ κι '
ίπό τό υστέρηµα τους άκό-
αα — γιά τήν οικονοµική ένί-
σχυση τώ\' άπε,ργών οικοδό-
µων. ΑΠΟΚΛ ΕΙΟΥΜΕ όµως
στον καθένα ττ|:1λιτικό άγύρ-
τη καί άπαιαιαΐνοί γραφειοκρό
π> νά θέλε ι νά βάλει χέρι
οτά λεψτά πού θά σωρευτού-
νε Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι ι Κ Λ  ΠΑ
ΤΟΥ Σ ΑΠΕΡΓΟΥΣ Ο Ι Κ Ο -
∆ΟΜΟΥΣ. Γιατί, παρά τις
διακη ρύξεις πώς . 6 «Ιρανός
τοΟ λαϊκού κινήµατος» θά δο-
θεί στους απεργούς οί κοδό-
µους, εντούτοις ώς τά σήµερα
οί γραφειοκράτες «ήν ^τες»
τών λα'ι'κών οργανώσεων δέν
καταδεχβήκανε ν' άλλά-ζουνε
τό ούνθηµα τουλάχιστο *"γιά
ενίσχυση τοΟ λα'{νϊ :ΐ0 ΚΊνή µα-
τος;·> σέ «-οικονοµική ένίαχοση
γιά τους απεργούς οο»ΙΒκ
γιά τους αιτε,ργούς οΊ κοδό.
µους*. Καί γι' οώτον Ακριβ*δς

τόν λόγο δηµιουργείται σύγχι
ση ανάµεσα στους έ,ργάτες
γιά τόν σκοπό τοΰ εράνου
τούΐχ) καί, ταύτόχφονα, αµ-
φιβολίες όίν ό έρανος τούτος
θά φτάσει ποτές στον σκοπό
του, δηλ. στους απτεργούς οϊ
κοδόµους. Τό Άκελ , ή 'Εάκ,
ή Πέµ και ή Άόν πρέπει νά
δου-'λέψουνε, όπως καί δλοι οί
εργάτες κ' εργαζόµενοι τοΟ
τόπου µας, για τήν έπιτυχ ί-σ
του έίρα\ί:υ γιά τους άττεργούς
οικοδόµους. Μά δχι νά προσ-
παθούνε, καιµουφαρισµένο; νά
ξεγεΙλάσουνε τόν κάθε έργαζό
µε ν̂ο νά ενισχύσει τό Ταµείο
τους —· που συντηρεί ένα <γ ό-
ρό γραφειοκράτες άργι" µι-
σθούς — µέ τό προκάλυ;µα
τής οίκο<νοµικής έν1σχυ :·ης
τών απεργών οικοδόµων. Ή
προηγούµενη άποτοχία τοΟ
«έιράγου γιά τό λαϊκό κ 'νη-
µα-ί. οφείλεται στό Βτι οί Λρ-
γάτες καί οί εργαζόµενοι άν·.
τιληψθήκανε τόν παρασιτι:µ«Ί
τών οργανώσεων πού τόν
πρ·οκ.ηρύξ<χνε . Γι' -αυτό εϊ· οι
µατα'ίοπίΛ'ίαν· νά προσπαθο"\ ε
ν' άναστηΛώσουνε τόν έν«ι >ο
τούτο µέ προκάλυµµα τους ε5
πε,ργούς οίκοδόµου-ς.

Ετσι διαγράφεται σήµ - ρ*/
ή κατάσταση γύρο ά-. ό νιί ν
«.έρανο γιά τό λαϊκό κίνηυα \
Γι " αυτό είναι ανάγκη οί διλ 1.
φο,ροι γραφειοκράτες διο-γα
νοητές του νά ξεδιαλύνουνι τά
πράγµατα καί νά βάλουν : χ <\
ζητή µατο: στή θέοτ| τους. Κοί
προπαντός νά δώοουνε ο τόν
έ'ρανο χοΟτο τήν προτνµα· ι κ ή
του ονοµασία : ΕΡ Α Μ Ο Σ
ΠΑ ΤΟΥΣ· ΑΠΕΡΓΟΥ Ν ΟΙ-
ΚΟ∆ΟΜ ΟΥ! κι ' ίχι «£/ια . ος
γιά τό λαϊκό κίνηµακ Κι *
αυτό επιβάλλεται νά γ ίν 'ίΐ
σύντοµα, πολύ σύ^ ο̂^µ''«,, γι.ά
νά ξέρ&ι ό κάθε προλειάρΊ ος,
αγρότης ιι · έ,ργαζ-ό;µί-:\ ος για
ποιο σκοπό δίνει τά λεφτά
του,

Μ. ΣΤΥΛ!ΑΝ 1 ∆Η »]

οι τροτσκιστές
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Ή όντϊµαίιξίατιΐκίι αυτή Ύ (>σµ
µή δηµιουργεί µέσα στις Εργα-
ζόµενες µάζες τήν αντίληψη πώς
6 Μαρξισµός-Λεν ινισµός εΤναι ή
θεωρία τοΰ παρελθόντος και ττώς
δέν άνταττοκρίνετοι προς τϊ  ̂ ση-
µερινές συνθήκες πάλης τον δι-
εθνούς προλεταριάτου.

Ή κατάσταση] στην Ελλάδα
¦ίτανε µιά άκρως Επαναστατι-
κή κατάσταση, µέ το τέλος τοΰ
'Ιµπεριαλιστικού πολέµον. Ποια
(ίτανε, δµως, ή ττολιτικη το>0 Κ.
Κ.Ε. µπροστά σ' αύτη τήν ""Ε-
παναστατική κατάσταση τών
Εργαζοµένων µαζών τής Ελλά-
δας;

"Απόλυτη άρνηση τής Μαρξι-
στικής - λενινιστικής διδασκα-
λίας. Στή θέση της Έπανοστα
τικής ανατροπής τοΟ Καπιτα-
λιστικού Κ ράτους και τής διχτα-
τορίας τοΟ προλεταριάτου· µπή-
κε τό «"Εθνος πάνω άπ' όλα», ή
«συνεργασία τών τάξεων» ττάνω
άπ' τήν ττάλη τών Τάξε&ϊν, καί
ή «Εθνική Ενότητα» πάν» άπ'
τή διχτατορ ία τοΰ προλεταριά-
του. Μέ λίγα λόγια, στην Ελ-
λάδα γίνηκε ή ττιό σκαν5αλωδι-
κη παρανόηση τού Μαρξισµού -
Λενινισµοΰ, ποί» ετοίµασε τήν υ-
ποταγή τών εργαζοµένων µαζών
στή µπουρζουαζίο.

Απ δ,τι γίνηκε στην Ελλά-
δα καταλαβαίνουµε πώς σκόπι-
µα ή ηγεσία τού Κ Κ Ε εγκατέ-
λειψε τό Μαρξισµό-Λενίνισµό ,
κ' έ'δωσε Εθνικιστική διέξοδο
σ-τήν Έπαναστατικότητοί τών
Εργαζοµένων µαζών, µέ τή συ-
στηµατική καλλιέργεια τών πα-
τριωτικών προλήψεων.

Και στΊς εξωτερικές ακόµα
σχέσεις τών Εργαζοµένων µα-
ζών τής Ελλάδας τό Κ ΚΕ αγ-
νόησε σκόπιµα τό Μαρξισ»<>-Λε-
νινισ µό καί τή θέση της διεθνι-
στική ς αλληλεγγύης, καλλιέργη-
σε καί προετοίµασε τήν ύττοτα-
γή τών µαζών στον Άγγλοσαξω-
νικό Ι µπεριαλισµό : Λίβανοί ,
Γκαζέρτα, Κυβέρνηση Εθνικής
Ενότητας κ.λ.π.

Ή ηγεσία τοΰ ΚΚΕ κατείχε
ττιν εξουσία στην Ελλάδα µετά
τήν άπελ^υθέοωση καί ττιν -ιταοά
δασέ στους υπηρέτες τοΰ Άτγλη
-Άυεοικάνικου '" «·πεοιαλ(σι*οΰ
' ΠΓνττΛ'/ίίοέου, Βενιζέλο , Κανελ—
"*>όπο·ιλλο κ. τ.λ. ) , έ*;υττηοετώ>ντας
">νι τά ποανιΐΓΧτι κο: σ'.Ηΐ*έοοντα
τοΰ προλετ«ο'«του, 'ΐ ά τά συµ-
• ί̂οονα τοΰ διεθνούς Ίµπερία-
λισυοΰ.

"Ητανε τόση ή έκπϋτ^οτύκη
τόν ιια&όν ποός το ΚΚΕ ώηττε

δέν έµπαινε ζήτηµα εξουσίας
γι ' αυτό, µετά τήν άπ«:λΐυθέρω>·
ση. Μόνο στέργιωµα καί διατή-
ρηση τής εξουσίας, ή"τανε τά προ
βλήµατα πού έπρεπε νά δει ή η-
γεσία τοΰ ΚΚΕ στην «άπελεν-
θερωθεΐσα» Ελλάδα.

Γιατί δέν αγωνίστηκε νά δι-
ατηρήσει τήν έξουσίο, Ι ^αρµά '
ζοντας τό Μαρξισµό-Αενινισµό,
τή διχτατορία τοΟ ττρολεταριά-
του δηλαδή; Γιατί ε^ερε, υστέ-
ρα άπό συνβήκη, τόν Ιµπεριαλι-
σµό στην Ελλάδα; Ποια εξυπη-
ρέτηση µπορούσε νά £χει τό Ελ-
ληνικό προλεταριάτο άπό τήν
«Κυβέρνηση Εθνικού Συνασπι-
σµού» τοΰ Παπανδρέου;

"Ητανε αστική η δχι ή πολι-
τική τοΰ ΚΚΕ, πού απέβλεπε
στην εξασφάλιση δυσ η τριών
Υπουργικών εδρών γιά τους ο-
παδούς του, τή στιγµή πού µπο-
ρούσε, άν ήθελε, νά κρατήσει καϊ
νά σταθεροποιήσει ολόκληρη τήν ) Λ.
Κ ρατική Εξουσία, µεταβάλλον-
τας τόν ΕΑΑ Σ σ' εν« πραγµα-
τικά ταξικό στρατό του προλετα
ριακοΰ κράτους:

Το ΚΚΕ , εγκατέλειψε στην
πράξη τό Μαρξισµό-Λενινισµο
σέ µιά µοναδική, µπορούµε νόχ
πούµε, ιστορική στιγµή γιά τά
προλεταριάτο — κολοβωµένο ά-
πό τις αστικές προλήψεις τον,
καϊ καριαρχηµένο άπ' τις έθνικι-
κιστικές τάσεις του — γιά νκ
οργανώσει µέ τους αστούς καϊ
τους φασίστες τήν Εθνική Οι-
κονοµία τοΰ Κράτ·υς, µέ τό γνω
στό σύνθηµα πού κυριαοχοΟτε
µετά τήν απελευθέρωση, τής
«Εθνικής ανοικοδόµησης».

Μέ τήν εΥσοδο τοΰ ΚΚΕ στην
Κυβέρνηση γίνονταν αρκετά βή-
µατα προς αύτη ηγ  ̂κατεύθυνση
σέ βάρος του προίΚετοιάτου.
Ό Πορφυρογένης ήτανε ό είση-
γητής τοΰ Νόµου 118 («πεοΐ
πλεονάζοντος προσωπικού^ τΛν
καπιταλιστικών έττιχειρήσε6)ΐ ') -
Ό "ίδιος σέ πολλές οµιλίες τ«ϋ
ποός τους εργάτες έλεγε συχυά :
«"Οχι πια απεργίες» ! ! καί «ο>·τί
γιά τήν εθνική άνοικοδόι·ηιτη»! 1
Και ρωτάαε τώρα: Άφοΰ ο>«
δσα άναφέοαµε πιό ττάνω εΤναι
ή αδιαφιλον ίκητη ποαγ ιιατικότη-
τα τής πολιτικής τοΰ Κ Κ Ε  ϋστε
ρα άπό τήν απελευθέρωση, τότε^;
ττίοο ττοεπει να ναοαττηοισουµε
τό ΚΚΕ; Σάν Κόιιµο τή- τ-ιο-
λετοχοιάκής Επανάστασης γιτγο-
κλείεται , γ·ατί Λανηκε ολοκάθα-
ρα πώς κάθε άλλο ποοά τέτηιο
µπορούσε νά εϊν^τό ΚΚΕ.

>ιϊ :υνεχί -.'ετα·. V
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